Weekbrief 1

- 6 september 2019

Beste ouders en verzorgers,
Staat uw kind al volop in de schoolmodus? De vakantie lijkt al weer lang geleden,
maar ik zag toch veel lachende gezichten. Ik hoorde van de week kinderen zeggen
dat de dag zo snel was gegaan. Alle leuke dingen gaan toch snel? Wij gaan er met
elkaar een fijn jaar van maken. We zijn al zonnig gestart.
Heeft u ons van de week al in De Schakel zien staan?

Informatie en contact

Wij vinden het heel belangrijk om u als ouders regelmatig te spreken en te
informeren. Wij doen dat op verschillende manieren:
 Website www.dedijck.nl
 Parro-App (speciale gratis App uit de Appstore voor dagelijkse belevenissen)
 Brieven (als er echt een strookje ingevuld moet worden o.i.d.)
 Informatiebijeenkomsten (staan op de jaaragenda en starten 9 en 10
september al)
 Digitale nieuwsbrieven (zoals deze, met algemene actuele schoolinfo)
 Schoolgids (staat op het punt in de MR besproken te worden, hierin komen
alle afspraken in en om de school)
 Oudergesprekken over uw kind (rond de portfolio’s of hebben we apart als
het nodig is)
Wilt u aangeven als u denkt een van deze contactmogelijkheden te missen? Weet
dat u altijd even bij de juf/meester kunt aanlopen om een afspraak te maken voor
een gesprek. Deze gesprekken plannen wij dan na schooltijd.
Verder heeft elke teamlid een eigen mailadres:
voornaamachternaam(zonderpunten)@dedijck.nl .
Ziek- en afwezigmeldingen ontvangen we graag telefonisch (en op tijd) op
0105919478. Na 2 keer overgaan, schakelt dit nummer over op ons mobiele nummer:
0641579673.

Naar binnen komen

Ons gebouw heeft 3 ingangen. In het verleden had elke groep zo zijn vaste ingang,
maar dat hoeft nu niet meer. Voor de kleinste kinderen geeft een vaste ingang wel
wat zekerheid. De kleutergroepen blijven ook door hun eigen ingang naar buiten
komen. Om kwart voor 9 gaan de deuren dicht en moet u aanbellen om naar binnen te
komen.

schoolfotograaf

Vrijdag 27 september komt de schoolfotograaf. Er is hier al een Parro over
gestuurd, maar het kan zijn dat u deze heeft gemist. De OuderRaad verzorgt de
hele gang van zaken rond de schoolfotograaf. ouderraad@dedijck.nl

Kies voor sport

A.s. Maandag 9 september vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m
8 zich weer aanmelden voor deelname aan Kies voor Sport seizoen 2019/2020. Hier
is een papieren brief over meegegaan. U vindt alle informatie via de website van de
gemeente: www.kiesvoorsportmaassluis.nl

Vrije dagen
Voor de vakantie en via de website hebben wij u op de hoogte gebracht van de vrije
dagen dit jaar. Het zijn er wat meer dan verleden jaar. Dat komt omdat wij (op
jaarbasis) teveel uren lesgeven. Samen met de MR is besproken en besloten die uren
via vrije dagen en middagen weer in balans te krijgen. Wij houden (op papier) nog wel
wat lesuren (marge-uren) over, maar wie weet krijgen we wel een koude winter en
kunnen we ergens ijsvrij geven.
Voor de volledigheid hieronder nog een keer het overzicht van vrije dagen:
Mnd:
okt
nov
dec

Dagen:
Maandag 14-10-2019
Zaterdag 19-10-2019
Maandag 18-11-2019

t/m

Zondag 27-10-2019

Maandag 02-12-2019
Donderdag 05-12-2019
Vrijdag 20-12-2019

dec/
jan
febr

mrt
apr

Zaterdag 21-12-2019
Vrijdag 07-02-2020
Maandag 17-02-2020
Vrijdag 21-02-2020
Zaterdag 22-02-2020

t/m

t/m

Zondag 05-01-2020

Zondag 01-03-2020

Dinsdag 17-03-2020
Donderdag 09-04-2020
Vrijdag 10-04-2020
Maandag 13-04-2020
Dinsdag 14-04-2020
Vrijdag 17-04-2020

apr/
mei
mei
juni

juli

Vrij:
dag
vakantie
dag
middag vrij
(12 uur uit)
middag vrij
(12 uur uit)
dag

Vanwege:
studiedag
herfstvakantie
organisatiedag

vakantie

kerstvakantie

dag
dag
dag
vakantie
middag vrij
(12 uur uit)
middag vrij
(12 uur uit)
vakantie
vakantie
dag
middag vrij
(12 uur uit)

organisatiedag
studiedag
organisatiedag
voorjaarsvakantie

marge-middag
marge-middag (Sinterklaas)
kerst

marge-middag
marge-middag (Pasen)
Goede Vrijdag
2e Paasdag
studiedag
marge-middag
(koningspelen)

Zaterdag 26-04-2020

t/m

Zondag 10-05-2020

vakantie

meivakantie

Donderdag 21-05-2020
Maandag 01-06-2020
Vrijdag 26-06-2020
Maandag 29-06-2020
Vrijdag 17-07-2020
Zaterdag 18 juli

t/m

Zondag 24-05-2020

t/m

Zondag 01-09-2020

vakantie
dag
dag
middag vrij
dag
vakantie

Hemelvaart
2e Pinksterdag
studiedag
marge-middag
organisatiedag
zomervakantie

Ouderhulp
Zonder u als ouder kan de school niet draaien. U kunt ons en de kinderen helpen door
deel te nemen in de OuderRaad, MedezeggenschapsRaad, als klassenouder of
hulpouder bij activiteiten. Op de verschillende infoavonden zal hier informatie over
gegeven worden.

Agenda komende weken
Maandag
Dinsdag

9 sept
10 sept

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11 sept
12 sept
13 sept

Maandag
Dinsdag

16 sept
17 sept

Woensdag

18 sept

Donderdag
Vrijdag

19 sept
20 sept

Infoavond groepen 1-4
Infoavond groepen 5-8
Gym groepen 3-8
Bieb groep A
Gym groepen 3-8
Kindermonumentendag groep 7
verwachtingsgesprekken
Verwachtingsgesprekken
Zwemmen groepen 5 en 6
Verwachtingsgesprekken
Bieb groep B
verwachtingsgesprekken

Wij wensen u en de kinderen een fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

